2012 12 22

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 356/93

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2012 m. gruodžio 10 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/21 dėl Europos Centrinio Banko metinės
atskaitomybės
(ECB/2012/30)
(2012/832/ES)
reikėtų atitinkamai
ECB/2010/21,

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

(4)

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos
Centrinio Banko statutą, ypač į jo 26 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

2010 m. lapkričio 11 d. Sprendimas ECB/2010/21 dėl
Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės (1)
nustato Europos Centrinio Banko (ECB) metinėms finan
sinėms ataskaitoms taikomas taisykles;

dalies

pakeisti

Sprendimą

1 straipsnis

kadangi:
(1)

iš

Dalinis pakeitimas
Sprendimo ECB/2010/21 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis
Pagrindiniai apskaitos principai

(2)

(3)

Sprendimo ECB/2010/21 3 straipsnyje nustatyta, kad
2010 m. lapkričio 11 d. Gairių ECB/2010/20 dėl
Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės
atskaitomybės teisinio pagrindo (2) 3 straipsnyje apibrėžti
pagrindiniai apskaitos principai taip pat taikomi Spren
dime ECB/2010/21. Be kita ko, tai taikoma Gairių
ECB/2010/20 3 straipsnio c punktui dėl įvykių po
balanso, kuriame numatyta, kad turtas ir įsipareigojimai
tikslinami įvykiais, įvykusiais tarp metinio balanso suda
rymo dienos ir dienos, kurią atitinkami organai patvirtina
finansines ataskaitas, jeigu šie įvykiai turi įtakos turto
arba įsipareigojimų būklei balanso sudarymo dieną;
reikia paaiškinti, kad, sudarant ECB metines finansines
ataskaitas, į įvykius po balanso turėtų būti atsižvelgta
tik iki dienos, kai įgaliojama paskelbti finansines ataskai
tas, t. y. dienos, kai Vykdomoji valdyba įgalioja teikti ECB
metines finansines ataskaitas Valdančiajai tarybai
patvirtinti;

(1) OL L 35, 2011 2 9, p. 1.
(2) OL L 35, 2011 2 9, p. 31.

Gairių ECB/2010/20 3 straipsnyje apibrėžti pagrindiniai
apskaitos principai taip pat taikomi šiame sprendime. Gairių
ECB/2010/20 3 straipsnio c punkto pirmajam sakiniui
taikant išimtį, į įvykius po balanso atsižvelgiama tik iki
dienos, kai Vykdomoji valdyba įgalioja teikti ECB metines
finansines ataskaitas Valdančiajai tarybai patvirtinti.“
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. gruodžio 10 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

